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Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) 

 
Plan studiów doktoranckich na kierunku psychologia – studia stacjonarne  

 
Nazwa modułu Liczba godzin Punkty 

ECTS 
Forma zaliczenia  

Wykład (w) Ćwiczenia (c)  

I ROK 

 

 

Szkolenie BHP 4  - Zaliczenie 

Psychological English   25 1 Zaliczenie z oceną 

Academic Writing  10 1 Zaliczenie 

Analiza regresji w badaniach psychologicznych 10 10 2 Zaliczenie z oceną 

Analiza wariancji i kowariancji ANOVA i ANCOVA 
w badaniach psychologicznych 

10 10 2 Zaliczenie z oceną 

Współczesne wyzwania psychologii 20  2 Egzamin  

Moduł zajęć fakultatywnych  ≤ 10 2 Zaliczenie/ zaliczenie 
z oceną 

Seminarium doktoranckie  40 3 Zaliczenie 

Praktyki dydaktyczne   10 1 Zaliczenie  

Suma punktów i godzin  I rok ≤ 159 godzin 14 punktów ECTS 

II ROK 

 

Przygotowanie wniosku o sfinansowanie badań  20 3 Zaliczenie z oceną 

Współczesne wyzwania psychologii 20  2 Egzamin  

Moduł zajęć fakultatywnych  ≤35 6 Zaliczenie/ zaliczenie 
z oceną 

Seminarium doktoranckie  40 3 Zaliczenie 

Praktyki dydaktyczne   10 1 Zaliczenie  

Suma punktów i godzin II rok ≤ 125 godzin 15 punktów ECTS 

III ROK 

 

 

Współczesne wyzwania psychologii 20  2 Egzamin 

Moduł zajęć fakultatywnych  ≤ 30 3 Zaliczenie  

Seminarium doktoranckie  40 3 Zaliczenie  

Praktyki dydaktyczne   10 1 Zaliczenie  

Suma punktów i godzin III rok ≤ 100 godzin 9 punktów ECTS 

IV ROK 

 

 

Współczesne wyzwania psychologii 10  1 Egzamin 

Seminarium doktoranckie  40  3 Zaliczenie 

Praktyki dydaktyczne  10 1 Zaliczenie  

     

Suma punktów i godzin IV rok 60 godzin 5 punktów ECTS 

 

Łączna liczba punktów ECTS  43 

Łączna liczba godzin dydaktycznych  ≤444 
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• MODUŁ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (12 ECTS)* 
 

Przedmioty (moduły) Godziny  ECTS Forma 
zaliczenia 

Wykład uniwersytecki z dyscypliny dodatkowej 20 2 E 

Prawne aspekty prowadzenia badań psychologicznych  10 1 ZO 

Analizy wielozmiennowe (BR) 20 3 ZO 

Zaawansowane metody wykorzystywania zasobów elektronicznych 
(BR) 

5 1 ZBO 

Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe (system grantów) (BR) 5 1 ZBO 

Standardy przygotowywania wystąpień publicznych (D)  10 1 ZO 

Techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela akademickiego (D) 10 1 ZBO 

Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych 
(D) 

15 3 ZBO 

Objaśnienia: 
E – egzamin, ZO – zaliczenie z oceną, ZBO – zaliczenie bez oceny 
* Doktorant wybiera przedmioty o łącznej wartości 10 punktów ECTS nie przekraczając górnych 
limitów godzin zajęć wynikających z planu studiów 
* W ramach modułu minimum 5 punktów ECTS musi dotyczyć umiejętności zawodowych, 
przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo – rozwojowym (BR) 
* W ramach modułu minimum 5 punktów ECTS musi dotyczyć umiejętności dydaktycznych, 
przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (D) 

 

Aby ukończyć studia doktoranckie, Doktorant zobowiązany jest: 

• uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz seminarium 

doktoranckiego, objętych programem studiów; 

• w trakcie studiów uzyskać zaliczenia z przedmiotów fakultatywnych odpowiadających 

łącznie 10 punktom ECTS; 

• w trakcie studiów uzyskać zaliczenia z przedmiotów fakultatywnych kształtujących 

umiejętności zawodowe, przygotowujących do pracy o charakterze badawczym lub 

badawczo-rozwojowym (BR) za minimum 3 punkty ECTS. 

• w trakcie studiów uzyskać zaliczenia z przedmiotów fakultatywnych kształtujących 

umiejętności dydaktyczne, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego (D) za minimum 3 punkty ECTS. 

• zrealizować wymaganą programem studiów liczbę godzin praktyk dydaktycznych; 

• najpóźniej do końca III roku studiów otworzyć przewód doktorski. 

• najpóźniej do końca IV roku studiów złożyć rozprawę doktorską. 

 

Studia doktoranckie kończą się obroną rozprawy doktorskiej – zgodnie z Regulaminem 

Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. 


